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Před prvním použitím svého za-
řízení si přečtěte tento původní 

návod k používání, řiďte se jím a uložte jej 
pro pozdější použití nebo pro dalšího maji-
tele.

Před prvním použitím přístroje si laskavě 
pečlivě přečtěte tento návod na jeho použití 
a přiloženou brožuru Bezpečnostní upozor-
nění pro kartáčové čisticí a postřikovací pří-
stroje, 5.956-251.0 a řiďte se pokyny zde 
uvedenými.

� NEBEZPEČÍ
Upozornění na bezprostředně hrozící ne-
bezpečí, které vede k těžkým fyzickým zra-
něním nebo k usmrcení.
� VAROVÁNÍ
Upozornění na potencionálně nebezpeč-
nou situaci, která by mohla vést k těžkým 
fyzickým zraněním nebo usmrcení.
� UPOZORNĚNÍ
Upozornění na případnou nebezpečnou si-
tuaci, která může vést k lehkým fyzickým 
zraněním.
POZOR
Upozornění na potenciálně nebezpečnou 
situaci, která může mít za následek poško-
zení majetku.

� NEBEZPEČÍ
– Akumulátor se smí nabíjet pouze přilo-

ženou originální nabíječkou nebo nabí-
ječkou schválenou společností 
KÄRCHER.

– Před každým použitím zkontrolujte, zda 
nejsou akumulátory a nabíječka poško-
zené. Poškozená zařízení dále nepou-
žívejte a poškozené součásti nechte 
opravovat jen odborníkům.

– Nabíječku nepoužívejte znečištěnou 
ani mokrou.

– Napětí sítě musí odpovídat napětí uve-
denému na identifikačním štítku nabí-
ječky.

– Nabíječku nepoužívejte v prostředí s 
nebezpečím výbuchu.

– Ke kontaktům držáku nabíječky se ne-
smí dostat kovové předměty, jinak hrozí 
zkrat.

– Nabíječku používejte pouze k nabíjení 
schválených akumulátorů.

– Na adaptér nabíječky dávejte jen čisté a 
suché akumulátory.

– Nenabíjejte baterie (primární články), ji-
nak hrozí výbuch.

– Nenabíjejte poškozené akumulátory. 
Poškozené akumulátory vyměňte.

– Akumulátory neskladujte společně s 
kovovými předměty, jinak hrozí zkrat.

– Neotvírejte akumulátor.
– Akumulátory nevhazujte do ohně ani do 

domovního odpadu.
– Zamezte styk s tekutinou vytékající z 

poškozených akumulátorů. Při náhod-
ném styku s touto tekutinou příslušné 
místo opláchněte vodou. Při zasažení 
očí ještě vyhledejte lékařskou pomoc.

– Pokyny ke skladování a přepravě obdr-
žíte u zákaznického servisu firmy 
Kärcher.

Podlahový mycí stroj s odsáváním se pou-
žívá na mokré čištění rovných podlah.
Pracovní šířka 280 mm a objem nádrže na 
čistou vodu 3 l umožňuje efektivní čištění 
malých ploch.
Přístroj je napájen energií z vyměnitelného 
akumulátoru.
Upozornění:
Podle požadovaných čisticích funkcí lze 
přístroj vybavit různým příslušenstvím. 
Informujte se v našem katalogu nebo nás 
navštivte na webových stránkách 
www.kaercher.com.

Přístroj používejte pouze v souladu s údaji 
v tomto návodu k obsluze.
– Přístroj je vhodný k použití v průmyslo-

vých i jiných velkých zařízeních, např. v 
hotelech, školách, nemocnicích, v to-
várnách, obchodech, úřadech a půjčov-
nách.

– Přístroj nepoužívejte na šikmých plo-
chách.

– Zařízení smí být používáno pouze k čiš-
tění tvrdých ploch, které nejsou citlivé 
na vlhkost a při leštění.
Rozmezí teplot při práci s přístrojem 
leží mezi +5°C a +40°C.

– Přístroj není vhodný k čištění zmrzlých 
podlah (např. v chladírnách).

– Pro přístroj se smí používat pouze origi-
nální příslušenství a originální náhradní 
díly.

– Zařízení bylo vyvinuto na čištění podlah 
ve vnitřním prostoru resp. zastřešených 
ploch.

– Zařízení není určeno k čištění veřej-
ných komunikací.

– Přístroj není vhodný pro prostředí s ne-
bezpečím exploze.

– Nabíječku používejte pouze v suchém 
prostředí.

– Nabíječku neotvírejte. Opravy smí pro-
vádět pouze kvalifikovaný personál.

Obalové materiály jsou recyklovatel-
né. Obal nezahazujte do domácího 

odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovné-
mu zužitkování.

Vysloužilá zařízení obsahují cenné 
recyklovatelné materiály, které by 
měly být odevzdávány k opětnému 

zhodnocení. Baterie, olej a podobné látky 
se nesmějí dostat do okolního prostředí. 
Opotřebená zařízení proto likvidujte pro-
střednictvím příslušných sběrných míst.
Integrované akumulátory před odevzdáním 
zařízení do šrotu odstraňte a ekologicky 
zlikvidujte!
Elektrické a elektronické přístroje jsou čas-
to tvořeny složkami, které při nesprávném 
používání nebo nesprávné likvidaci mohou 
představovat potenciální riziko pro lidské 
zdraví a životní prostředí. Tyto složky jsou 
však nezbytné pro správnou funkci zaříze-
ní. Přístroj označený tímto symbolem ne-
smíte likvidovat v domovním odpadu.
Informace o obsažených látkách (RE-
ACH)
Aktuální informace o obsažených látkách 
naleznete na adrese: 
www.kaercher.com/REACH

Obrázek 1, viz přebal
1 Tlačítko „ECO mode“
2 Tlačítko „AUTO“
3 Displej
4 Tlačítko odsávání vyp/zap
5 Tlačítko čisticího roztoku
6 Pojistka řídítek
7 Řídítka
8 bezpečnostní vypínač
9 Filtr čisticího roztoku
10 Víko nádrže na špinavou vodu
11 Nádrž na špinavou vodu
12 Nádrž na čistou vodu
13 Držadlo
14 Kotoučový kartáč
15 Sací lišta
16 Spínač přístroje
17 Otočný knoflík sací lišty
18 Akumulátor
19 Odemknutí akumulátoru

Obrázek 2, viz přebal
1 Přesýpací hodiny, blikají při chodu poči-

tadla provozních hodin
2 Provozní doba, hodiny
3 Provozní doba, minuty
4 Stav nabití akumulátoru, sloupcový dia-

gram
5 Stav nabití akumulátoru, v %
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Bezpečnostní pokyny

Stupně nebezpečí

Akumulátor/Nabíječka

Symboly na zařízení

Nebezpečí popálení o horké plo-
chy!

Funkce

Používání v souladu s 
určením

Ochrana životního prostředí

Ovládací prvky

Displej
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 Před prvním uvedením do provozu plně 
nabijte akumulátor.

Obrázek 3, viz přebal
1 Spínač, nabíječka
2 Červená LED dioda, stav nabití

svítí červeně: Akumulátor se nabíjí
vypnuto: Akumulátor je plně nabitý

3 Zelená LED dioda, elektrické napájení

 Hlavní spínač nastavte na „0“.
 Stlačte pojistky akumulátoru k sobě a 

vyjměte akumulátor z přístroje.
 Zasuňte síťovou zástrčku nabíječky.
 Nastavte spínač nabíječky do polohy 

„1“ – zelená LED svítí.
 Připojte akumulátor k nabíječce – čer-

vená LED dioda svítí.
Akumulátor je zcela nabitý, když zelená 
LED dioda zhasne.
Upozornění:
Akumulátor může po ukončení nabíjení zů-
stat v nabíječce.

 Vyjměte akumulátor z nabíječky.
 Zasuňte akumulátor do přístroje, až po-

jistky zaskočí.

Obrázek 4, viz přebal
 Vyklopte přístroj vzhůru.
 Nasuňte kartáč až na doraz na unašeč.

 Hlavní spínač nastavte na „0“.
 Posuňte pojistku řídítek nahoru a po-

držte ji.
 Změňte sklon řídítek.
 Uvolněte pojistku řídítek.

 Hlavní spínač nastavte na „0“.
Obrázek 5, viz přebal
 Obě pojistky sklopte dolů.
 Nadzvedněte nádrž na znečištěnou vodu.

� UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí poškození. Používejte pouze 
doporučené čisticí prostředky. V případě 
použití jiných čisticích prostředků hrozí pro-
vozovateli zvýšené riziko ohledně provozní 
bezpečnosti, nebezpečí nehod a snížení ži-
votnosti zařízení.Používejte pouze čisticí 
prostředky, které neobsahují rozpouštědla, 
chlorovodíkové a fluorovodíkové kyseliny.
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené 
na čisticích prostředcích.
Upozornění:
Nepoužívejte silně pěnící čisticí prostředky.
Dbejte na pokyny dávkování.
Doporučené čisticí prostředky:

Obrázek 6, viz přebal
1 Nádrž na čistou vodu
2 Vypouštěcí otvor nádrže na čisto vodu
3 Víko zásobníku na čerstvou vodu
4 Plnicí otvor nádrže na čistou vodu

 Vyjměte nádrž na znečištěnou vodu.
 Vyjměte nádrž na čerstvou vodu ze za-

řízení.
 Zkontrolujte, zda je vypouštěcí otvor 

správně uzavřen. 
 Otevřete víko nádrže na čistou vodu.
 Doplňte směs vody a čisticího prostřed-

ku. Nejvyšší teplota kapaliny 50°C.
 Víko nádrže na čistou vodu zavřete.
 Nasaďte do zařízení nádrž na čerstvou 

vodu.
 Nasaďte nádrž na znečištěnou vodu a 

zajistěte ji.

Obrázek 7, viz přebal
1 Otočný knoflík sací lišty
2 Spínač přístroje
3 bezpečnostní vypínač
4 Tlačítko „ECO mode“

 Otočte otočný knoflík sací lišty proti 
směru hodinových ručiček, sací lišta se 
spustí dolů.

 Hlavní spínač nastavte na „I“.
 Zatáhněte za bezpečnostní spínač 

řídítek – zapne se pohon kartáčů a od-
sávání.
Přístroj se pohybuje dopředu.

Na začátku čištění je přístroj v režimu 
ECO. Na displeji se zobrazuje „ECO“.
Tlačítko „ECO mode“ přepíná mezi reži-
mem ECO a zvýšeným čisticím výkonem.
 Povolte bezpečnostní vypínač.

 Stiskněte tlačítko „ECO mode“.
 Přitáhněte bezpečnostní spínač 

k řídítkům.

 Když je přístroj spuštěný, stiskněte tla-
čítko Čisticí roztok.
Na displeji se zobrazí dávkování.
Při každém stisknutí se dávkování zvýší 
o jeden stupeň.

Obrázek 8, viz přebal
1 Dávkování čistícího roztoku VYP
2 Dávkování čistícího roztoku, stupeň 3

 Zatlačte řídítka dolů, aby se nadzvedl 
kartáč – sací lišta se otočí na přední 
stranu přístroje.

 Spusťte přístroj dolů.
 Táhněte přístroj pozpátku.

 Hlavní spínač nastavte na „0“.
 Vložte sací lištu do středu pod přístroj.
 Nadzvedněte sací lištu, stiskněte otoč-

ný knoflík sací lišty a otáčejte jím ve 
směru hodinových ručiček.

 Hlavní spínač nastavte na „I“.
 Stiskněte tlačítko odsávání – odsávání 

se vypne po cca 15 sekundách.
 Provést čištění.

 Povolte bezpečnostní vypínač.
 Hlavní spínač nastavte na „0“.
 Nadzvedněte sací lištu, stiskněte otoč-

ný knoflík sací lišty a otáčejte jím ve 
směru hodinových ručiček.

 Posuňte pojistku řídítek nahoru a po-
držte ji.

 Postavte přístroj do svislé polohy.
 Uvolněte pojistku řídítek.

Upozornění:
Pokud je zásobníku na znečištěnou vodu 
plný, uzavře plovák sací kanál. Vysávání je 
přerušeno. Vyprázdněte zásobník na zne-
čištěnou vodu.
� VAROVÁNÍ
Dodržujte místní předpisy o zacházení s 
odpadní vodou.
 Vypněte přístroj (viz část „Ukončení čiš-

tění“).
Obrázek 9, viz přebal
1 Zajištění 
2 Víko nádrže na špinavou vodu
3 Nádrž na špinavou vodu
4 Nádrž na čistou vodu
5 Uzávěr nádrže na znečištěnou vodu

 Obě pojistky vyklopte nahoru.
 Sejměte víko.
 Sejměte nádrž na znečištěnou vodu 

(viz část „Sejmutí nádrže na znečiště-
nou vodu“).

 Vylejte znečištěnou vodu.
 Otevřít uzávěr.
 Nádrž zcela vypusťte.
 Nádrž na špinavou vodu vypláchněte 

čistou vodou.
 Uzavřete uzávěr.

Symboly na zařízení

Odemknutí akumulátoru

Držadlo

Sací lišta zvednutá

Sací lišta spuštěná

Vypouštěcí otvor pro znečiště-
nou vodu

Přístroj s plnými nádržemi ne-
zvedejte vzhůru.

První uvedení do provozu

Akumulátor nabijte

Provoz

Nasazení akumulátoru

Montáž kartáče

Nastavení řídítek

Odstranění nádrže nádrže na 
znečištěnou vodu

Naplnění nádrže na čerstvou vodu

Použití Čisticí 
pro-
středky

Dávková-
ní

Alkalický udržovací 
čistič

RM 743 0,5 - 2,0%

Kyselý udržovací čistič 
pro sanitární oblasti, 
plovárny atd. odstra-
ňuje usazeniny vápen-
ce.

RM 738 0,5 - 3,0%

Prostředek na vytírání 
EXTRA

RM 780 0,5 - 2,0%

Čištění přístroje

Nastavení čisticího výkonu

Dávkování čisticího roztoku

Vysávání při pojezdu zpět

Čištění bez odsávání

Ukončení čištění

Vyprázdnění nádrže na znečištěnou 
vodu
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 Opatrně nasaďte nádrž na znečištěnou 
vodu na nádrž na čistou vodu. Nepo-
škoďte konstrukční součásti označené 
šipkou.

 Vyklopte pojistky nahoru.
 Nasaďte a zajistěte víko.

 Sejměte nádrž na znečištěnou vodu 
(viz část „Sejmutí nádrže na znečiště-
nou vodu“).

Obrázek 6, viz přebal
1 Nádrž na čistou vodu
2 Vypouštěcí otvor nádrže na čisto vodu
3 Víko zásobníku na čerstvou vodu
4 Plnicí otvor nádrže na čistou vodu

 Vyjměte nádrž na čerstvou vodu ze za-
řízení.

 Otevřete vypouštěcí otvor nádrže na 
čistou vodu.

 Vylejte čisticí kapalinu.
 Víko nádrže na čistou vodu zavřete.
 Nasaďte do zařízení nádrž na čerstvou 

vodu.

� UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! 
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.
 Hlavní spínač nastavte na „0“.
 Posuňte pojistku řídítek nahoru a po-

držte ji.
 Otočte řídítka do svislé polohy.
 Uvolněte pojistku řídítek.
 Zařízení posuňte.
nebo
 Hlavní spínač nastavte na „0“.
 Posuňte pojistku řídítek nahoru a po-

držte ji.
 Otočte řídítka do vodorovné polohy.
 Zařízení zvedněte za držadlo a přenes-

te je.

 Při přepravě v dopravních prostředcích 
zajistěte zařízení proti skluzu a překlo-
pení podle platných předpisů.

� UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! 
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho 
uskladnění.
Toto zařízení smí být uskladněno pouze v 
uzavřených prostorách.

� NEBEZPEČÍ
Hrozí nebezpečí úrazu v případě neúmysl-
ně spuštěného přístroje.
Před zahájením jakýchkoliv prací přístroj 
vypněte a vyjměte akumulátor.
POZOR
Nebezpečí poškození přístroje v případě 
proskování vody. Nádrž na znečištěnou 
vodu a nádrž na čistou vodu před údržbo-
vými pracemi na přístroji vypusťte.

POZOR
Nebezpečí poškození. Zařízení nepostři-
kujte vodou a nepoužívejte agresivní čisticí 
prostředky.
 Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.
 Nádrž na špinavou vodu vypláchněte 

čistou vodou.
 Vyčistěte víko nádrže na znečištěnou 

vodu pod tekoucí vodou.
Plovákové ventily čistěte vlhkou utěr-
kou.
Otvor se značkou „A“ propláchněte vo-
dou.
Otvor se značkou „C“ vyfoukněte stla-
čeným vzduchem.

 Vyprázdněte zásobník na čerstvou vo-
du.

 Oplach zařízení: Naplňte nádrž na čer-
stvou vodu čistou vodou (bez čisticího 
prostředku) a provozujte zařízení po 
dobu jedné minuty se zapnutým zavod-
ňováním kartáče.

 Vyprázdněte zásobník na čerstvou vo-
du.

 Přístroj zvenku otřete vlhkým hadříkem 
namočeným v mírném čisticím roztoku.

 Vyčistěte sací lištu, zkontrolujte její 
opotřebení a v případě vyměňte sací 
chlopeň (viz část „Činnosti údržby“).

 Vyčistěte sací hadici.
 Očistěte kartáč a zkontrolujte jeho opo-

třebení.
Minimální délka štětin: 10 mm.

 Nabijte akumulátor.

 Vyčistěte filtr čisticího roztoku (viz „Čin-
nosti údržby“).

 Nechte provést předepsanou bezpeč-
nostní prohlídku kvalifikovaným elektri-
kářem.

Obrázek 10, viz přebal
1 Držák sací lišty
2 Sací lišta
3 Sací hadice
4 Těsnění
5 Sací chlopeň

 Vyklopte sací lištu na přední stranu pří-
stroje.

 Ze sací lišty stáhnout sací hadici.
 Otočte pojistky o 90° proti směru hodi-

nových ručiček.
 Nadzvedněte držák a stáhněte sací liš-

tu (neztraťte těsnění).
 Opláchněte sací lištu a sací chlopeň vo-

dou a poté očistěte vlhkou utěrkou.
 Zkontrolujte sací chlopeň.

Opotřebené sací chlopně obraťte nebo 
vyměňte.

 Znovu upevněte sací lištu k přístroji.

 Vyjměte nádrž na čerstvou vodu.
 Vyjměte nádrž na znečištěnou vodu.

 Posuňte pojistku řídítek nahoru a po-
držte ji.

 Otočte řídítka do svislé polohy.
 Uvolněte pojistku řídítek.
 Zařízení nakloňte dozadu.
 Vytáhněte kartáč.
 Nasuňte nový kartáč až na doraz na 

unašeč.

 Sejměte nádrže na čerstvou a znečiště-
nou vodu.

 Vyjměte filtr čisticího roztoku a oplách-
něte jej vodou.

 Opět filtr nasaďte.
 Nasaďte nádrže na čerstvou a znečiš-

těnou vodu.

Při nebezpečí mrazu:
 Vyprázdněte nádrž na čistou i na špina-

vou vodu.
 Přístroj umístěte v prostoru, který je 

chráněn proti mrazu.

� NEBEZPEČÍ
Hrozí nebezpečí úrazu v případě neúmysl-
ně spuštěného přístroje.
Před zahájením jakýchkoliv prací přístroj 
vypněte a vyjměte akumulátor.
POZOR
Nebezpečí poškození přístroje v případě 
proskování vody. Nádrž na znečištěnou 
vodu a nádrž na čistou vodu před údržbo-
vými pracemi na přístroji vypusťte.
Při poruchách, které nelze odstranit podle 
této tabulky, se obraťte na oddělení služeb 
zákazníkům. 

 Hlavní spínač nastavte do polohy "1".
 Pokud se na displeji objeví hlášení chy-

by, ihned přístroj vypněte a vyhledejte 
zákaznický servis.

 Správně vložte akumulátor do přístroje.
 Zkontrolujte stav nabití akumulátoru na 

displeji, v případě potřeby akumulátor 
vyměňte.

 Připojte síťový kabel správně do nabí-
ječky a zásuvky.

 Zkontrolujte, zda je nabíječka vhodná 
pro místní typ sítě.

– Červená LED dioda 1krát zabliká
Akumulátor je vadný.

– Červená LED dioda zabliká 2krát nebo 
3krát
Porucha nabíječky.
Odpojte nabíječku, chvíli počkejte a 
znovu ji zapojte. 
Pokud se chyba nadále objevuje, zavo-
lejte zákaznickou službu.

– Červená LED dioda 4krát zabliká
Nabíječka je přehřátá.
Postavte nabíječku do volného prostoru 
tak, aby bylo možné ochlazující proudě-
ní vzduchu.
Vyčkejte, než nabíječka vychladne.

Vyprázdnění nádrže na čerstvou 
vodu

Přeprava

Ukládání

Ošetřování a údržba

Plán údržby

Po skončení práce

Týdenní

Roční

Údržba

Čištění sací lišty

Výměna kartáče

Čištění filtru čisticího roztoku

Ochrana proti zamrznutí

Poruchy

Zařízení se nerozbíhá

Problémy při nabíjení akumulátoru

Signalizace závad nabíječky
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 Akumulátor úplně nabijte.

 Zkontrolujte výšku hladiny v nádrži na 
čistou vodu.

 Zvyšte dávkování čistícího roztoku.
 Vyčistěte filtr čisticího roztoku.

 Zvyšte dávkování čistícího roztoku.
 Nastavte vyšší čisticí výkon.
 Zkontrolujte vhodnost použití typu kar-

táče a čisticího prostředku.
 Vyměňte opotřebený kartáč.

 Vyprázdněte nádrž na odpadní vodu.
 Vyčistěte sací lištu a sací hadici.
 Zkontrolujte správné usazení víka nádr-

že na znečištěnou vodu.
 Zkontrolujte utažení uzávěru nádrže na 

znečištěnou vodu.
 Zkontrolujte ucpání víka nádrže na zne-

čištěnou vodu.
 Vyčistěte plovák na víku nádrže na zne-

čištěnou vodu.

Používejte pouze originální příslušenství a 
originální náhradní díly, ty poskytují záruku 
bezpečného a bezporuchového provozu 
přístroje.
Informace o příslušenství a náhradních dí-
lech naleznete na adrese www.kaer-
cher.com.

V každé zemi platí záruční podmínky vyda-
né příslušnou naší distribuční společností. 
Případné poruchy na příslušenství odstra-
níme během záruční lhůty bezplatně, po-
kud byl jejich příčinou vadný materiál nebo 
výrobní vada. V případě uplatňování náro-
ku na záruku se s dokladem o zakoupení 
obraťte na prodejce nebo na nejbližší auto-
rizované středisko služeb zákazníkům.

Tímto prohlašujeme, že níže označené 
stroje odpovídají jejich základní koncepcí a 
konstrukčním provedením, stejně jako 
námi do provozu uvedenými konkrétními 
provedeními, příslušným zásadním poža-
davkům o bezpečnosti a ochraně zdraví 
směrnic EU. Při jakýchkoli na stroji prove-
dených změnách, které nebyly námi od-
souhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou 
platnost.

Podepsaní jednají v pověření a s plnou 
mocí jednatelství

Osoba zplnomocněná sestavením doku-
mentace:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/04/20

Akumulátor po krátké době provozu 
vybitý

Nedostatek čisticího roztoku

Nedostatečný čisticí výkon

Nedostatečné odsávání

Příslušenství

Příslušenství Objednací číslo

Kartáč, červený 6.670-127.0

Nosný talíř na plstěné 
kotouče

6.670-129.0

Sada sacích chlopní 6.670-234.0

Příslušenství a náhradní díly

Záruka

EU prohlášení o shodě

Výrobek: Podlahový čistič
Typ: 1.783-xxx
Příslušné směrnice EU:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2014/30/EU
Použité harmonizační normy
EN 60335–1
EN 60335–2–72
EN 62233: 2008
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 61000–6–2: 2005
Použité národní normy
-

CEO Head of Approbation

Technické údaje

výkon

Jmenovité napětí VDC 36,5

Kapacita akumulátoru Ah 5,2

Průměrný příkon W 225

Ochrana IP23

Vysávání

Sací výkon, množství 
vzduchu

l/s 4,9

Sací výkon, podtlak kPa 2,25

Sací výkon, podtlak, 
Eco

kPa 1,5

Čisticí kartáč

Pracovní šířka mm 280

Průměr kartáčů mm 280

Počet otáček kartáčů 1/min. 150

Rozměry a hmotnost

Teoretický plošný vý-
kon

m2/
hod.

560

Objem nádrže na čis-
tou/špinavou vodu

l 3,0/3,6

Délka x Šířka x Výška mm 555 x 375 
x 1050

Přepravní hmotnost kg 20

Celková hmotnost kg 23

Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-72

Hodnota vibrace ruka-
paže

m/s2 <2,5

Hladina akustického 
tlaku LpA

dB(A) <70

Kolísavost KpA dB(A) 2.3

Hladina akustického 
výkonu LWA

dB(A) 83,1

Kolísavost KWA dB(A) 2,3

Nabíječka

Nordelettronica mod. NE316

Jmenovité napětí V 100...240

Frekvence Hz 50-60

Odebíraný výkon A 2...1
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